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1. Inleiding 

De stichting Center for Human Emergence Nederland (CHE-NL) is opgericht in 2005 om het 

gedachtengoed van Spiral Dynamics integral (SDi) en Integral Theory (Ken Wilber) te verspreiden en 

toe te passen in de samenleving. Het kerndoel (‘purpose’) dat in 2019 richtinggevend was voor het 

CHE luidde: Maatschappelijke vernieuwing vanuit eenheidsbewustzijn. Hoe daaraan gewerkt is, kunt 

u in dit jaarverslag lezen.  

Het jaar 2019 bleek achteraf gezien een opmaat te zijn naar grote veranderingen binnen het CHE. Er 

werden nieuwe activiteiten ontwikkeld zoals het Participatielab. Het bleek het meest succesvolle jaar 

voor Synnervate tot nu toe, met nieuwe partners, een hecht team consultants, een heldere strategie 

en goede aansluiting bij de markt met de producten. Er werden weer mooie salons gegeven. Maar 

tegelijkertijd broeide er iets onder de oppervlakte dat aan het eind van 2019 naar buiten brak en in 

2020 tot een vernieuwde purpose en strategie voor het CHE heeft geleid.  

2. Salons  

In 2019 zijn er weer prachtige CHE Salons georganiseerd. De frequentie werd door Salon hosts Peter 

Luijten (tevens coördinator), Annelies Weijschedé en deeltijd Salonhost Geesje Stroo, teruggebracht 

van 1x per 2 weken naar 1x per maand. Er werden tien salons georganiseerd met verschillende 

aantrekkingskracht. Soms waren er 5 deelnemers, soms bijna 50. In het najaar zijn we  weer gestart 

met een serie Kleurensalons vanuit de intentie om nieuwe mensen binnen CHE te ontmoeten en om 

te oefenen vanuit ‘second tier’ perspectief (gericht op directe ervaring van een ‘kleur’ voor een 

nieuw denken dat de wereld nu nodig heeft). Hierna volgt het overzicht van de georganiseerde 

salons.  

• CHE Salon 7 januari 2019: Futureproof Education, door Peter Merry 
‘where your talents meet the needs of the world, therein lies your vocation’ (Aristotle) 

Het jaar werd geopend met Peter Merry, co-oprichter en voormalig Lead van CHE NL. Hij is als Chief 

Innovation Officer actief binnen Ubiquity University en participeert nu in een Nederlands 

‘educational transition network’ o.a. met Jan Rotmans.  

Tijdens deze Salon deelde hij zijn visie op de huidige sociale ontwikkelingen en mogelijke richtingen – 

met veel practises – voor toekomstbestendig onderwijs. Focus lag op de integrale benadering van 

gepersonaliseerd leren: gewenste skills voor nieuwe banen in een veranderende maatschappij en 

levenslange leerstrategieën. 

• CHE Salon 18 februari 2019: Stilte & Poëzie, door: Gökhan Aksoy, Geesje Stroo en 

Hans Kunneman 

De maanden januari en februari waren verstilde maanden...Wat bracht de stilte ons?  Mooie 

woorden en poëzie vloeiden hieruit voort. Tijdens de CHE Salon ontdekten we de kracht van stilte, 

niet alleen in je zelf maar ook in het collectief. Er blijkt een ongekend potentieel en zoveel 

intelligentie in dit collectief aanwezig te zijn als we onze aandacht hier naar toe brengen.  
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Op deze avond waren we samen met 

stadsdeeldichter Gökhan Aksoy, stilte 

docent Geesje Stroo (als spaceholder) en 

gitarist Hans Kunneman. Gehost door 

Annelies Weijschede konden deelnemers 

ervaren wat er ontstaat als we samen 

gedichten vanuit stilte laten ontstaan. 

Iedereen werd in de gelegenheid gesteld 

een eigen geschreven gedicht over stilte 

voor te dragen. Het idee voor deze salon 

is ontstaan in een gesprek tussen Gökhan 

en Geesje.   

Niemand hoefde ervaring met dichten te 

hebben. Hans opende met muziek ons 

luisteren. Gökhan wees de weg naar diep 

luisteren, naar woorden die in je willen 

ontstaan. 

• CHE Salon 1 april 2019: Lente Ritueel met vuur en dans, door Peter Luijten, Léon 

Beckx en Sara Eenhoorn 

Een avond waarin werd afgestemd op de natuur, rond het kampvuur, en waarin op het moment dat 

de natuur ontwaakt in de lente, werd stil gestaan bij onze eigen creatiekracht en los te laten wat ons 

niet meer dient. In verband met gebeurtenissen in Utrecht (trambeschieting) werd de salon 

verplaatst van 18 maart naar 1 april. 

• CHE Salon 8 april 2019 Deep Architecture, door Wendy Hastings (Australie) in 

samenwerking met Pieter Wackers (Integral cities) en Frank Marcus van VIBA 

(vereniging integrale biologische architectuur).  

 

Wendy Hastings deelde de door haar ontwikkelde methode van 

hoe een land, de omgeving en de mensen die er gebruik van 

maken, te ‘lezen’ en te helen alvorens plannen en een 

architectuur te maken.  

Ze creëert visuele mind-maps waarin ze informatie verzamelt 

over de ‘energetics’ en het verleden en de toekomst van de 

omgeving. Ze past dit vervolgens toe in haar architectuur.  

Een levendige Q&A volgde en haar profound informatie was 

vruchtbare grond voor verdieping en inspiratie op een prettige 

centrale plek in Utrecht, nieuw voor het CHE, namelijk bij ANNE 

(https://anne-online.nl/).  
Wendy met Pieter en Frank 

 

https://anne-online.nl/
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• CHE Salon 13 mei 2019: ‘Gelukkig zonder kinderen’ de kinderkeus in evolutionair 

perspectief, door Lisette Schuitemaker 

Voor haar nieuwste boek Gelukkig zonder Kinderen deed auteur Lisette Schuitemaker, voormalig 

voorzitter van Findhorn Foundation in Schotland en CHE NL en actieve impact investeerder, een 

wereldwijd onderzoek en sprak zij met 70 mensen hoe ‘vrij’ we zijn in onze keuze voor kinderen. 

Tijdens deze salon  onderzochten we in hoeverre ons waardensysteem hierop van invloed is en 

leidde ze ons door de Spiral.  

Dit onderzoek rondom keuzevrijheid, wel of geen kinderen, liet ons de veelzijdigheid, de 

consequenties en rijkdom van het thema realiseren, van ‘is het voor jou?’ tot ‘dankbaarheid voor de 

mogelijkheid in deze tijd om dit onderwerp te besopreken’. We hebben met behulp van Spiral 

Dynamics de waardesystemen ervaren. Opvallend was dat we zowel graag in Paars (veiligheid) als in 

Turquoise (alles is heel en goed zoals het is) verbleven. Interessant was ook dat we met een kleine 

groep mensen waren, waarin de verschillende posities (wel of geen keuze voor wel of geen kinderen) 

vertegenwoordigd waren. Iemand die 4 kinderen had en ze altijd al wilde; iemand die het nooit wilde 

maar ze toch kreeg; iemand die het nog niet wist; iemand zonder kinderen die wist wat ze wilde en 

van daaruit koos voor gelukkig zonder kinderen; iemand zonder kinderen die niet expliciet koos en ok 

is met hoe het ging; iemand die in verwachting was!  

• CHE Salon 17 juni 2019, De kracht van adem en beweging, door Marjan van Opijnen 

Een salon waarin werd geëxperimenteerd met onze adem, ontladen van spanning en het ruimte 

geven aan onze beweging. Het bracht ons via onze levensader - de adem - en fysieke expressie bij 

onze emoties, gedachten, maar ook bij onze essentie. Een enorme  bron die deze avond bewust 

geleefd werd en niet alleen energie had vrijgemaakt. 

• CHE Salon 8 juli 2019: Salon ‘in Stilte’, door Cathy Camertijn (België) 

Cathy heeft als missie: de wereld stiller maken. Maar wat is stilte eigenlijk? Ze kwam op haar Stille 

Tour door Europa met haar ‘camionette’ (een camper) via België naar Venwoude. Nadat zij ons de 

stilte in leidde, ging ons onderzoek verder naar hoe een stillere wereld er uit ziet, voor onszelf en 

voor het collectief. Cathy deelde haar onconventionele ideeën en inzichten over stilte. 

• CHE KLEURENSALON 30 september 2019: BEIGE, door Arielle Brouwer 
‘wat ontstaat er als we vanuit onze niet-cognitieve natuur bewegen?’ 

Een aantal opmerkingen van salondeelnemers: 

“Beige is tweeslachtig, niet alleen overleven maar ook de basis om op te leven”  

“Alles kwam bij elkaar, liefde als basiskwaliteit, het genieten van de zon, die oerkrachten die in je 

zitten waar je geen aandacht aan besteedt”. 

“Ik kwam blanco de salon in, dat trok me”. 

“Interessante kennismaking met de Spiral, om stil te staan bij een kleur”. 

• CHE Salon & Boekpresentatie 28 oktober 2019: Genezen op Eigen kracht, door Hans 

Kunneman  
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Deze salon vond plaats in de nieuwe zaal ‘Lariks' van Venwoude. Het was een manifestatie van Hans 

Kunneman's boodschap dat “hoe ziek je ook bent, je eigenaar kunt blijven van je eigen proces’. Hij 

deelde met de 48 aanwezigen het pad dat hij voor zijn eigen genezing van kanker is gegaan en hoe hij 

de weg heeft vrijgemaakt voor het zelf-herstellend vermogen van zijn lichaam. De kijk vanuit vier 

invalshoeken (lichamelijk, geestelijk, energetisch en spiritueel) was hiervoor zijn uitgangspunt. Hans 

die zijn verhaal inmiddels heeft omgezet in een heldere aanpak op papier, vond onderweg steeds 

een enthousiaste inspirator in Peter van der Vliet, de voorzitter en innovator van CHE NL én  

bovendien jarenlang facilitator van de Constellation Health. Het eerste exemplaar van het boek Op 

weg naar Heling was daarom voor Peter van der Vliet. Peter nodigde de deelnemers van de Salon 

direct uit "het maximale te halen” uit de impuls van Hans; om de potentie van ‘zelfheling’ 

maatschappelijk te activeren "want de tijd is er rijp voor”.  

Het boek dat Hans ter inspiratie voor anderen schreef is te verkrijgen via de website van 

Hans https://www.opwegnaarheling.org en bol.com. De opgebouwde kennis van de Constellation 

Health, waar Hans onder andere door geïnspireerd is, is vast gelegd in het boekje Heelheid.nu 

(www.heelheid.nu). 

• CHE KLEURENSALON 9 december 2019: Ervaar de magische wijsheid van PAARS, 

door Edwin Holwerda & Peter Luijten 

Tijdens deze salon gingen we vanuit onze individuele magische zingeving (purpose) naar wat ons 

collectief verbindt, als CHE tribe, voor de wereld in transitie. Via rituele en intuïtieve ervaringen kon 

ieder ontdekken wat de kwaliteiten van Paars zijn en hoe van invloed (bewust te maken) in ons 

dagelijks leven. 

3. Constellaties 

Binnen het CHE waren in 2019 drie constellaties actief. In een constellatie onderzoeken CHE-ers een 

bepaald thema en soms leidt dat ook tot externe resultaten zoals hierboven omschreven in de salon 

van Hans Kunneman. De Politieke Constellatie wijzigde haar naam in Constellatie Samenleven vanuit 

eenheid. Deze constellatie bestaat uit een vaste groep deelnemers die elkaar inspireren in hun werk 

en leven. De Constellatie Energetics kent ook een vaste samenstelling en komt bijeen rond de 

wisseling van de seizoenen.   

• Constellatie de-kolonisatie 
Als vervolg op de CHE-salons over zwarte piet, ons slavernijverleden en Indonesië die zij in 2018 

georganiseerd hadden, hebben Sumadi Bambang Oetomo, Roma Long en Leida Schuringa in 

september 2018 deze nieuwe constellatie opgericht. Doel: het onderzoeken van het koloniale 

verleden van Nederland. We willen vooral ook kijken naar wat onze bijdrage kan zijn in de 

maatschappelijke discussie hierover. Het motto van de constellatie is: van koloniaal verleden naar 

een inclusieve en integrale toekomst. 

Op 10 november 2018 en op 10 januari 2019 hebben we bijeenkomsten georganiseerd waarop we 

uitwisselden wat ieders relatie met dekolonisatie is. Dat waren zeer intieme en open gesprekken. Het 

accent lag volledig op luisteren naar elkaar. Bij iedere bijeenkomst waren gemiddeld 10 deelnemers. 

Op 16 februari vond een derde bijeenkomst plaats waarin weer een aantal nieuwe deelnemers 

verwelkomd werden. Na de uitwisseling van ervaringen is een Open Space georganiseerd met als 

https://www.opwegnaarheling.org/
http://bol.com/
http://www.heelheid.nu/
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doel te onderzoeken hoe we als constellatie verder zouden kunnen gaan. Sumadi had weer een 

mooie De-kolonisatie Nieuwsbrief gemaakt waarin al een aantal thema’s benoemd waren. Deze keer 

waren er 14 deelnemers.  

Het bleek te vroeg voor externe acties en als 

vervolg hebben we in april een opstelling gedaan. 

Deze werd begeleid door Facila Nanhekhan, ook lid 

van de constellatie. Het was een prachtige 

belevingsbijeenkomst, waarin wij veel non-

cognitiever dan gebruikelijk in de thematiek van de-

kolonisatie doken. Eén van de punten die duidelijk 

naar voren kwam, was het belang van het kijken 

naar en toelaten van de emoties van verdriet en 

schaamte als gevolg van ons koloniaal verleden op zowel collectief als persoonlijk niveau. In Juni 

keken samen we naar de film Wit is ook een kleur. En in juli hebben we meegedaan aan de Keti Koti 

tafel van Mercedes Zandwijken in de Muiderkerk in Amsterdam. Bovendien waren we bij de 

herdenking van de bevrijding van de slavernij in het Oosterpark.                                                                                                                                                                                                                                                                 

In het najaar hebben Roma, Sumadi en Leida nagedacht over mogelijke vervolgstappen. Wij dachten 

dat het waardevol zou zijn om de dialoogvorm die we hebben ontwikkeld, ook op andere plekken in 

te zetten en te ontdekken hoe deze dialoog in andere omgevingen gefaciliteerd kan worden. Er leken 

in Amsterdam en Rotterdam mogelijkheden te ontstaan waarin dit zou kunnen gebeuren. Wij 

schatten in dat we in een andere omgeving 4 tot 5 mensen van onze constellatie nodig zouden 

hebben om deze dialoogvorm in een groep te kunnen dragen (‘space holding’). De gesprekken 

hierover met de andere mensen in de constellatie werden emotioneler en feller ook omdat 

langzamerhand de onderliggende spanningen met betrekking tot racisme en witte overheersing naar 

boven kwamen. Achteraf gezien was het een eerste manifestatie van wat in 2020 eindelijk de 

terechte  grote maatschappelijke aandacht heeft gekregen. Een mooi voorbeeld van ‘fractal-

bewustzijn’.  

4. Werkplaats CHE 

Binnen het CHE is de wens ontstaan om in 2019 een werkgemeenschap te vormen die laat zien wat 

het oplevert als concrete maatschappelijk vraagstukken vanuit eenheidsbewustzijn/een integrale 

visie benaderd worden. De eerste stap in deze richting was de ontwikkeling van een Participatielab 

Next Level (LAB).  

Aangesloten is bij een online programma van The Societal Transformation Lab van het Presencing 

Instituut van Otto Scharmer. In dit programma stond Theory U centraal. In een serie van 6 

bijeenkomsten hebben in totaal 12 mensen, die vanuit verschillende rollen en domeinen actief zijn in 

lokale participatieprocessen, deelgenomen. De deelnemers hebben het traject als zeer leerzaam 

ervaren, vooral ten aanzien van hun persoonlijke ontwikkeling. Anja Boersma vertegenwoordigde de 

Werkplaats in de Alignment Circle.   

Op basis van de eerste serie van bijeenkomsten zijn diverse documenten geschreven en is veel tijd 

gestoken in acquisitie- en subsidietrajecten om met nieuwe concrete maatschappelijke vraagstukken 

aan de slag te kunnen gaan. Dit heeft niet tot concrete opdrachten geleid.  
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5. Second Tier publicaties 

Leida Schuringa heeft dit jaar drie artikelen gepubliceerd in Pioniers Magazine. Haar streven is om 
het analysekader van SDi toe te passen op actuele vraagstukken en vanuit een integraal perspectief 
te schrijven over onze hedendaagse uitdagingen.  

• https://www.pioniersmagazine.nl/opa-uit-de-kast-en-andere-taboes/  
In dit artikel gaat het over de pijn van het zwijgen, over het belang van je uitspreken en je ervaringen 
delen met anderen en over de verantwoordelijkheid die dat ook met zich meebrengt. 

• https://www.pioniersmagazine.nl/houd-je-adem-in-en-stik-niet-microplastics-zijn-overal/ 
Dit artikel gaat over schone lucht, schoon water. Bestaat het nog in onze moderne wereld die 

vergeven is van plastic en het schadelijke residu ervan? Wat zijn nanoplastics en hoe komen we er 

mee in aanraking? Ze blijken overal te zijn… 

• https://view.joomag.com/pioniers-magazine-jan-febr-maart-2019-visie-

missie/0080065001544794098?short 

Een artikel over Integrale Politiek in het kwartaalnummer van Pioniers Magazine. Wat is het en 

waarom hebben we het nodig?  

• Tenslotte is er ook een Engelstalige versie van dit artikel geschreven Integral Politics.  

 

6. Synnervate 

Identiteit en algemeen: 

• Nieuwe website Synnervate Changemakers sterk doorontwikkeld, expliciete link Sustainable 

Development Goals 

• Record omzet Synnervate: Stijging ca 700K (ca 100.000 euro meer ten opzichte van het vorige 

record uit 2018) 

• Kerndoel en strategie is ongewijzigd gebleven. Nog immer leeft ons 3 jaren doel: Ons  DRIE 

JAREN DOEL (ijkdatum: 1 juli 2017): over 3 jaar (dus op 1 juli 2020) : 10 organisaties die veel 2nd 

tier impact hebben, die wij begeleid hebben. 

• Marketing rollen, inclusief nieuwsbrief en website, zijn en blijven structureel uitbesteed 

• Nieuwe Purpose Synnervate: “Wij zetten ons eigen bewustzijn in vanuit een groot hart,  

door mensen en organisaties (meer) wakker te maken, een nieuw perspectief te bieden en te 

bewegen in hun volgende natuurlijke stap, om zo bij te dragen aan maatschappelijke 

vernieuwing vanuit eenheidsbewustzijn”. 

• We hebben een heel jaar lang een gezamenlijk (extern begeleid) SCT (Systems Centered Training) 

traject gedaan, wat een boost aan de teamontwikkeling heeft gegeven 

• We hebben in 2019 veel BLOGS op Synnervate website geschreven, iedere Synnervator minstens 

1 

Opdrachten: 

• Continuering jarenlange samenwerking met een aantal opdrachtgevers (o.a. AVS, Wesselink van 

Zijst, Oliver Valves/NRG Circles, HBB, Jouw Omgeving)  

• Andere interessante nieuwe klanten: Nibud, Stichting Democratie & Media, Versnellingshuis 

• Steeds meer samenwerkingen van meer dan 1 Synnervators bij opdrachten 

 

https://www.pioniersmagazine.nl/opa-uit-de-kast-en-andere-taboes/
https://www.pioniersmagazine.nl/houd-je-adem-in-en-stik-niet-microplastics-zijn-overal/
https://view.joomag.com/pioniers-magazine-jan-febr-maart-2019-visie-missie/0080065001544794098?short
https://view.joomag.com/pioniers-magazine-jan-febr-maart-2019-visie-missie/0080065001544794098?short
https://synnervate.nl/
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Nieuws van de Opleiding Integrale Coaching: 

• een zevende lichting (groep G) OIC van start met 10 deelnemers  

• het nascholings/retraite/verdiepingsaanbod met telkens veel deelnemers blijft groeien 

• er zijn weer nieuwe OIC co-trainers  

SDi nieuws: 

• Nieuwe SDi posters – downloadable voor iedereen, via onze website 

• SDi intro, 1 en 2 trainingen: weinig inschrijvingen 

• Website SDi NL blijkt internationaal goed gevonden te worden en leidt nog steeds tot allerlei 

vragen om engelstalige SDi diensten/trainingen 

• Er is een nieuwe SDi Lead: Allard de Ranitz 

• We hebben meerdere deelnemers aan de (individuele) SDi-3 training  

 

7. Interne ontwikkelingen 

Het CHE-NL kent een klein bestuur op afstand, maar het beleid wordt vorm gegeven via holacracy. 

Dat betekent dat in de Alignment Circle (AC) de verschillende onderdelen van de organisatie 

vertegenwoordigd zijn en dat de AC via de werk- en roloverleggen richting aan de organisatie geeft.  

In 2019 hebben we 8 werkoverleggen en 4 roloverleggen gehad. Hoewel het soms wennen is, geeft 

Holacracy ons continuïteit en de mogelijkheid om op een effectieve manier die dingen te bespreken 

die er toe doen, van heel praktisch tot heel fundamenteel.  

De uitgangspunten waarmee we onze purpose (zie p. 2) willen realiseren, zijn: 

1. We gaan uit van eenheid bij alles wat we doen 

2. We erkennen natuurlijke orde in alle leven 

3. We vervullen de rol die de onze is 

4. We handelen als de tijd rijp is en verduren zo niet 

5. We verhelderen creatieve spanning tot nieuw inzicht zich aandient 

6. We handelen vanuit wederzijds vertrouwen en zijn steeds bereid rekenschap te geven aan 

elkaar en het geheel 

Gedurende dit jaar zijn er 3 bijeenkomsten geweest voor Souls in Roles (de mensen die een rol 

vervullen of anderszins actief zijn binnen het CHE). De nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats op 28 

januari in de Broedplaats in Bussum. Het doel van de bijeenkomst op 8 maart was om vanuit het 

versterken van de onderlinge verbindingen de impact van het CHE te vergroten en de beweging die 

we aan het maken zijn, van binnen uit te versterken. Tenslotte is op 1 november een strategie-dag 

georganiseerd om helderheid te creëren over gewenste vervolgstappen. Op deze strategie-dag 

waren 9 personen aanwezig. Intentie was om de basis te leggen voor een nieuw strategisch plan 

2020 – 2023. Op deze dag werden 4 hoofdthema’s zichtbaar voor de aanwezigen:  

1. Geld verdienen en ongeschreven regels verdienen aandacht.  

Er werd duidelijk dat er vanuit de historie van het CHE en grondleggers van het integrale 

gedachtengoed (Wilber, Beck, Cohen) ongeschreven regels waren, die het voor nieuwkomers 

ingewikkeld maken om aan te haken. Ook werd de vraag zichtbaar, of het CHE een denktank of 

ontwikkelclub is, een laboratorium, waarop vrijwillige basis geëxperimenteerd kan worden met 

het integrale gedachtengoed. Waarbij een onderliggend punt zich aftekende of het CHE dicht bij 
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het integrale gedachtengoed van Beck en Wilber zou moeten blijven of juist ook nieuwe wegen 

zou kunnen inslaan, gebaseerd op het integrale gedachtengoed. 

2. Vastleggen van informatie/kennis/positie opbouwen is een onderwerp  

(“Jullie hebben heel veel info, maken er alleen geen gebruik van…”). Zoals onder andere 

zichtbaar werd via de health constellatie en het boek Heelheid.nu. Er is in de constellaties en in 

de salons heel veel kennis ontwikkeld die vraagt om op te schrijven, c.q. methodische vorm te 

geven in de vorm van publicaties. 

3. Een verlangen naar meer impact.  

Het verlangen naar meer impact is de afgelopen jaren een belangrijk onderliggend thema 

geweest. Waarbij onmiskenbaar veel werk in het ontwikkelen van bewustzijn, doen van 

onderzoek met elkaar en in jezelf, gericht op maatschappelijke vernieuwing een belangrijke 

bijdrage heeft geleverd aan het maatschappelijk momentum dat in 2020 zichtbaar kan gaan 

worden.  

4. De relatie CHE – Synnervate verdient aandacht.  

In 2019 werd juist door de ontwikkeling van het CHE, die niet echt is doorgezet én de 

spectaculaire groei van Synnervate duidelijk, dat de relatie tussen beiden aandacht behoeft.  

Deze strategie-dag was mede georganiseerd omdat de stagnerende ontwikkeling in het CHE 

aandacht vroeg. Stagnatie die zichtbaar werd doordat het moeilijk bleef om rollen te vervullen en 

een nieuw initiatief als het participatielab - ontwikkeld om de brug te slaan tussen de al jaren 

lopende salons en de maatschappelijke ontwikkelingen - niet direct leidde tot een succesvol vervolg 

met grotere impact.  

In november en december zijn de ontstane inzichten tijdens de strategie dag aanleiding geweest 

voor een heroverweging in het Bestuur van het CHE over de te volgen koers. Dit heeft geleid tot 

intensieve gesprekken tussen de leden van het bestuur met vervolg in 2020 met begeleiding en met 

de leden van de Allignment cirkel. Met als richtinggevende vraag of en hoe het CHE fundamenteel 

een nieuwe fase in zou kunnen gaan en wat ieders rol en bijdrage daaraan zou kunnen zijn.  

Het bestuur van het CHE bestond in 2019 uit Peter van der Vliet (voorzitter), Leida Schuringa 

(penningmeester) en Marlou Elsen (secretaris). Het bestuur is in 2019 5 x keer bijeen geweest voor 

een officiële bestuursvergadering. Ook zijn er twee aandeelhouders vergaderingen geweest met de 

directie van Synnervate.  

8. Praktische zaken 

AVG 
Annelies Weijschede vervulde de rol AVG. 

Begin januari 2019 is er in overleg met en na externe afstemming met het CHE Bestuur bepaald dat 

de Privacyverklaring ongewijzigd kan blijven en dat CHE alleen voor een OPT-IN werkwijze kiest bij 

het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen vanuit CHE (en dus niet met OPT-out werkt). 

Ieder die zich wil laten uitnodigen voor CHE activiteiten kan dit alleen nog persoonlijk doen via een 

formulier dat is gekoppeld aan Mailchimp en daarover zijn alle AC-leden in 2019 aanvullend 

geïnformeerd.  

Er hebben zich in 2019 geen bijzonderheden voorgedaan met betrekking tot privacy schending. Er 

hoefden geen lekken te worden gemeld. Mensen die een rol vervullen binnen CHE zijn nog eens 
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geïnformeerd over de handelswijze met betrekking tot privacy in mailverkeer met het gebruik in 

plaats van CC,  BCC te gebruiken.  

Mailchimp 
Vanuit haar tijdelijke rol Mailchimp heeft Annelies Weijschede een aanvullende afspraak voorgesteld 

over het gebruiken (en beschermen) van mailadressen vanuit Mailchimp voor het verzenden van 

uitnodigingen vanuit CHE. Die afspraak is in de Alignment Circle aangenomen en behelst dat altijd 

twee AC leden geïnformeerd zijn en akkoord gaan als mailadressen worden gedownload voor 

activiteiten van het CHE.  

Ieder die zich wil laten uitnodigen voor CHE activiteiten kan dit alleen nog doen via een formulier dat 

is gekoppeld aan Mailchimp. De namen in het Mailchimp bestand zijn in 2019 allemaal gecheckt en 

opgeschoond. 

Venwoude 
We kregen in 2019 te maken met wijzigingen bij onze thuisbasis Venwoude, waar het CHE gastvrij 

gebruik maakt van de Huiskamer en de maaltijd kon gebruiken voorafgaand aan Salons. Door 

wijzigingen in de opzet van Venwoude’s organisatie (van spirituele leefgemeenschap naar een 

commercieel retreat centrum) kon er gaande het jaar 2019 minder meegegeten worden en was de 

Huiskamer niet altijd beschikbaar. Met Venwoude is goed contact over hun verandering waar ook 

CHE mee te maken zal krijgen in de loop van 2020. De ontwikkelingen bij Venwoude kwamen niet als 

een verrassing; de wereld, ook CHE, is in transitie.  

WELKE (NIEUWE) STAPPEN GAAN WE ZETTEN IN 2020? 

CHE als geheel 
De eerste maanden van 2020 zijn intensieve gesprekken gepland voor het bestuur onderling en 

tussen de bestuursleden met de leden van de Allignment cirkel, onder begeleiding van een 

deskundige buitenstaander. De vraag zal dit jaar aan de orde zijn of en hoe het CHE fundamenteel 

een nieuwe fase in kan gaan en wat ieders rol en bijdrage daaraan zou kunnen zijn. Hoe kan er meer 

aansluiting komen bij de rijke historie van het CHE en de founders én tegelijkertijd meer synergie 

tussen ontwikkeling en toepassing. 

Constellatie Dekolonisatie 
In 2020 gaan we een project starten met een vaste groep deelnemers om de volgende stap in ons 

verdiepende onderzoek naar kolonisatie en dekolonisatie te zetten. Daarin gaan we ook de relatie 

met het SDi model onderzoeken. Het plan is om te starten met de voice dialogue methode en iedere 

waardesysteem/kleur een stem te geven.  

AVG 
Voor 2020 staat op de agenda om de verwerkersovereenkomsten met externe partijen na te lopen 

en te checken of dit actueel is.  

Mailchimp 
Voor 2020 staat het up to date houden van het adressen bestand gepland. Er zal gekeken worden of 

Mailchimp en Eventbrite gekoppeld kunnen worden. 
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Synnervate 

• We blijven investeren in systematisch doorvoeren van branding in onze website updates, 

huisstijl, nieuwsbrief, berichtgeving, etc. en daarmee ons werk telkens in een inspirerende 

context te plaatsen, en daarom blijven we de marketing rol structureel laten vervullen door een 

externe professional (door Esther Drijver)  

• We heroverwegen ons dienstverleningsaanbod (SDi-trainingen?) en website-indeling  

• We zetten in op ontwikkeling en profilering van Transition Dynamics 

• We zetten in op ontwikkeling van dienstverlening rond Purpose Discovery 

• We volgen met bijna alle synnervators een leergang “ Leergang co-creatief werken met de 

Natuur “ , een Turquoise practice, waar we al eerste toepassingservaringen mee hebben 

opgedaan 

 

DE MENSEN 
 

CHE Alignment Circle: 

Lead link/ontwikkelaar    Peter van der Vliet 

Lead link Synnervate     Jasper Rienstra 

Rep link Synnervate/Facilitator   Ard Hordijk 

2d Tier publicaties/Financial Administrator  Leida Schuringa 

Constellatie lead Energetics    Peter Merry 

Constellatie lead Integrale Politiek   Peter van der Vliet 

Constellatie lead Dekolonisatie   Sumadi Bambang Oetomo 

AVG Privacy      Annelies Weijschede  

Stichtingsbestuurslid secretaris    Marlou Elsen 

Trekker Werkplaats     Anja Boersma 

Salon coördinator     Peter Luijten 

Salon hosts:  Peter Luijten, Annelies Weijschede, Martijn 

van der Meer (deels), Geesje Stroo (deels)  

 

Andere souls in roles: verder zijn er nog ongeveer 20 andere mensen actief met name in de 

constellaties 

 

CHE Synnervate circle: 

Synnervate lead     Jasper Rienstra 

Synnervator  Edwin Holwerda, Ard Hordijk, Allard de 

Ranitz, Marinet Ritz, Rob van Vliet, Wenda 

Scholte, Marcel van Wijk 

Bestuur Stichting CHE NL 

Voorzitter:       Peter van der Vliet 

Secretaris:       Marlou Elsen 

Penningmeester:      Leida Schuringa. 

 

JAARREKENING 2019 STG CHE (staat apart op de website) 


